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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový 
kodex) (přepracované znění)
(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2014)0164),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0001/2014),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. září 
2014,

– s ohledem na iterinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1,

– s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě 
těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde 
o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez 
jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní 
skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2. navrhuje uvádět tento akt jako „nařízení NN pana Lópeze Aguilara o vízovém kodexu“; 

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 810/2009 bylo několikrát 
podstatně změněno. Vzhledem k novým 
změnám by uvedené nařízení mělo být 
z důvodu srozumitelnosti přepracováno. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vízový kodex byl pouze velmi omezeným způsobem pozměněn nařízením Komise 977/2011, 
nařízením 154/2012 a nařízením 610/2013. Koordinátoři výboru LIBE se na své schůzi dne 7. 
července shodli na tom, že Výbor by měl mít možnost pozměnit i kodifikované části, v souladu 
s bodem 8 interinstitucionální dohody ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání 
metody přepracování právních aktů. Komise a Rada byly náležitým způsobem informovány.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Udělení víza osobě, která žádá 
o ochranu, představuje způsob, jak jí 
povolit bezpečný vstup na území členských 
států. Při posuzování územní konzulární 
příslušnosti, přípustnosti žádosti o udělení 
víza či možnosti udělení víza s omezenou 
územní platností by proto konzuláty měly 
osobám žádajícím o ochranu věnovat 
zvláštní pozornost. U takových osob by 
členské státy měly uplatňovat výjimky na 
základě humanitárních důvodů nebo 
z důvodu mezinárodních závazků podle 
tohoto nařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Stávající migrační krize a nepřijatelný počet obětí na mořích představují komplexní problém, 
který lze vyřešit pouze globálně uplatněním různých opatření. Přezkum vízového kodexu by 
mohl nabídnout jeden prvek řešení tím, že umožní konzulátům, aby se více zaměřily na 
případné potřeby ochrany. Navržený bod odůvodnění připomíná, že v souladu s judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva mají státy v některých situacích při výkonu pravomocí 
určité povinnosti přesahující jejich území. Viz Hirsi a další versus Itálie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Při provádění tohoto nařízení by 
členské státy měly dodržovat své 
povinnosti vyplývající z mezinárodního 
práva, zejména z Úmluvy OSN o právním 
postavení uprchlíků, Evropské úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod, Mezinárodního paktu 
o občanských a politických právech, 
Úmluvy OSN proti mučení a jinému 
krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání, Úmluvy OSN 
o právech dítěte z dalších příslušných 
mezinárodních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Vízový kodex několikrát zmiňuje „mezinárodní závazky“ členských států, aniž by bylo v jeho 
znění vysvětleno, co je těmito závazky míněno. Navržený bod odůvodnění připomíná závazky, 
které členské státy musí dodržovat. V závislosti na judikatuře a interpretaci by některá 
ustanovení aktů uvedených v tomto navrženém bodu odůvodnění mohla skutečně pro členské 
státy obnášet povinnost respektovat při vyřizování žádostí o víza práva osob, které o tato víza 
požádají.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Mělo by se přepokládat, že žadatelé, 
kteří jsou registrováni ve VIS a do 12 
měsíců před podáním žádosti získali 
a legálním způsobem využili dvě víza, 
splňují podmínky pro vstup týkající se 
rizika nedovoleného přistěhovalectví 
a potřeby disponovat dostatečnými 
prostředky na obživu. Tento předpoklad by 
však měl být vyvratitelný, pokud příslušné 
orgány zjistí, že jedna nebo více těchto 
podmínek nejsou v jednotlivých případech 
splněny.

(10) Mělo by se přepokládat, že žadatelé, 
kteří jsou registrováni ve VIS a do 18 
měsíců před podáním žádosti získali 
a legálním způsobem využili dvě víza, 
splňují podmínky pro vstup týkající se 
rizika nedovoleného přistěhovalectví 
a potřeby disponovat dostatečnými 
prostředky na obživu. Tento předpoklad by 
však měl být vyvratitelný, pokud příslušné 
orgány zjistí, že jedna nebo více těchto 
podmínek nejsou v jednotlivých případech 
splněny.

Or. en

Odůvodnění
Lhůta, v níž musí žadatel předložit obě víza, aby byl považován za „pravidelného 
cestujícího“, by měla být prodloužena, jelikož 12 měsíců je příliš krátká doba. Pokud by 
napaříklad člověk jezdil do EU na prázdniny jednou za rok, například v srpnu, nemohl by toto 
ustanovení využít, i kdyby zákonně využil desítky víz.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Členské státy a konzuláty by měly 
usilovat o to, aby žadatelé o víza, zejména 
žadatelé zaregistrovaní v systému VIS 
a pravidelní cestující zaregistrovaní 
v systému VIS, jejichž údaje, včetně 
biometrických údajů, jsou již v systému 
VIS uloženy, mohli předkládat své žádosti 
elektronicky.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba uskutečnit kroky vedoucí k modernizaci postupu zpracování žádostí o azyl. 
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Vzhledem k tomu, že systém VIS je již téměř kompletně zaveden, konzuláty by mohly zvýšit 
účinnost své práce, pokud by další kroky postupu vyřizování víz byly uskutečňovány 
elektronicky. Úmyslem není učinit z tohoto postupu povinnost, avšak členské státy 
a konzuláty, které by se tímto směrem chtěly vydat, by měly být podpořeny.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je třeba stanovit pravidla pro případy, 
kdy se členský stát rozhodne spolupracovat 
při přijímání žádostí s externími 
poskytovateli služeb. Tato úprava by měla 
být v souladu s obecnými zásadami pro 
udělování víz a s požadavky na ochranu 
údajů uvedenými ve směrnici 95/46/ES.

(36) Je třeba stanovit pravidla pro případy, 
kdy se členský stát rozhodne spolupracovat 
při přijímání žádostí s externími 
poskytovateli služeb. Takové rozhodnutí 
může být přijato, pokud mimořádné 
okolnosti či důvody související s místní 
situací brání uplatnění jiného řešení. Tato 
úprava by měla být v souladu s obecnými 
zásadami pro udělování víz a s požadavky 
na ochranu údajů uvedenými ve směrnici 
95/46/ES. Pokud se členský stát rozhodne 
spolupracovat s externím poskytovatelem 
služeb, měl by žadatelům umožnit, aby své 
žádosti nadále předkládali přímo u svých 
diplomatických misí či na konzulárních 
úřadech, s výjimkou situací, kdy 
bezpečnostní hlediska tuto možnost 
vylučují.

Or. en

Odůvodnění

Je možné, že za určitých okolností bude nutné spolupracovat s poskytovatelem služeb, což 
může zlepšit i služby pro žadatele. Externí zajišťování služeb je však třeba pečlivě zvážit 
a nelze je využívat v podstatě automaticky.

Povinnost zachovat přístup ke konzulátu je v současné době součástí kodexu, avšak Komise 
navrhuje její zrušení. Konzuláty by měly být nicméně vybaveny tak, aby mohly přijímat 
žadatele, i kdyby to mělo být pouze pro případ problémů s poskytovatelem služeb či pro 
rodinné příslušníky občanů EU (viz PN k čl. 8 odst. 3). Navrhuje se přeformulovat stávající 
ustanovení.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Aby byl přizpůsoben měnícím se 
okolnostem společný seznam třetích zemí, 
jejichž statní příslušníci musí mít při 
průjezdu přes mezinárodní tranzitní prostor 
letišť na území členských států letištní 
průjezdní vízum, a seznam povolení 
k pobytu, která opravňují držitele 
k průjezdu přes letiště členských států, aniž 
by musel být vybaven letištním průjezdním 
vízem, by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni.

(43) Aby byl přizpůsoben měnícím se 
okolnostem společný seznam třetích zemí, 
jejichž statní příslušníci musí mít při 
průjezdu přes mezinárodní tranzitní prostor 
letišť na území členských států letištní 
průjezdní vízum, seznam povolení 
k pobytu, která opravňují držitele 
k průjezdu přes letiště členských států, aniž 
by musel být vybaven letištním průjezdním 
vízem, ustanovení týkající se vyplňování 
a připojení vízového štítku a pravidla pro 
udělování víz projíždějícím námořníkům 
na hranicích podléhajícím vízové 
povinnosti a za účelem přijetí operativních 
pokynů pro praktické uplatňování tohoto 
nařízení, které slouží k jeho doplnění, by 
na Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu 
a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje zrušit řadu příloh stávajícího kodexu a přijmout je v pozdější fázi 
prostřednictvím prováděcích aktů. Jelikož by tento krok omezil úlohu zákonodárce, navrhuje 
se, aby přílohy zůstaly součástí legislativy, ale aby mohly být pozměněny prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci. Nejedná se o záležitost rozdílných právních výkladů, nýbrž o politické 
rozhodnutí. Na základě ustálené judikatury Soudního dvora je na zákonodárci, aby rozhodl, 
co by mělo být součástí legislativy (viz např. C-88/14). 

Co se týče pokynů, viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 50.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, pokud jde 
o vytváření pokynů pro praktiky 
a postupy, které musí členské státy 
dodržovat při vyřizování žádostí o víza, 
seznamy podpůrných dokladů, které mají 
být použity v jednotlivých členských 
státech, povinné údaje na vízovém štítku, 
pravidla pro připojování vízového štítku 
a pravidla pro udělování víz námořníkům 
na hranicích, by měly být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011. Při přijímání těchto 
prováděcích aktů by se měl použít 
přezkumný postup.

(44) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, pokud jde 
o seznamy podpůrných dokladů, které mají 
být použity v jednotlivých členských 
státech, měly by být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011. Při přijímání těchto 
prováděcích aktů by se měl použít 
přezkumný postup.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje zrušit řadu příloh stávajícího kodexu a přijmout je v pozdější fázi 
prostřednictvím prováděcích aktů. Jelikož by tento krok omezil úlohu zákonodárce, navrhuje 
se, aby přílohy zůstaly součástí legislativy, ale aby mohly být pozměněny prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci. Nejedná se o záležitost rozdílných právních výkladů, nýbrž o politické 
rozhodnutí. Na základě ustálené judikatury Soudního dvora je na zákonodárci, aby rozhodl, 
co by mělo být součástí legislativy (viz např. C-88/14).

Co se týče pokynů, viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 50.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Toto nařízení respektuje základní 
práva a zachovává zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Toto nařízení se zejména snaží zajistit plné 
respektování soukromého a rodinného 
života uvedené v článku 7, ochranu 
osobních údajů uvedenou v článku 8 
a práva dítěte uvedená v článku 24 Listiny 
základních práv Evropské unie.

(48) Toto nařízení ctí základní práva 
a zachovává zásady uznané zejména 
v Listině základních práv Evropské unie, 
která je uplatňována pokaždé, kdy členské 
státy a jejich orgány provádí právo Unie. 
Toto nařízení se zejména snaží zajistit plné 
respektování soukromého a rodinného 
života uvedené v článku 7, ochranu 
osobních údajů uvedenou v článku 8 
a práva dítěte uvedená v článku 24 Listiny 
základních práv Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení nutné s ohledem na povahu vízového kodexu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením, včetně ustanovení 
o předpokládaném pobytu nepřesahujícím 
90 dnů, není dotčena případná žádost 
o mezinárodní ochranu na území 
členských států ani práva uprchlíků 
a osob žádajících o mezinárodní ochranu, 
zejména pokud jde o nenavracení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrženého dodatku je objasnit, že ustanovení o předpokládaném krátkodobém pobytu 
nelze použít jako důvod k zamítnutí víza osobě žádající o ochranu. Navrhovaná ustanovení 
o nenavracení jsou totožná s Schengenským hraničním kodexem, jelikož v obou dokumentech 
jsou upraveny podmínky vstupu do schengenského prostoru pro státní příslušníky třetích zemí.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „pravidelným cestujícím registrovaným 
ve VIS“ žadatel o vízum, který je 
zaregistrován ve Vízovém informačním 
systému a který získal dvě víza do 12 
měsíců před podáním žádosti;

9. „pravidelným cestujícím registrovaným 
ve VIS“ žadatel o vízum, který je 
zaregistrován ve Vízovém informačním 
systému a který získal dvě víza do 18 
měsíců před podáním žádosti;

Or. en

Odůvodnění

Lhůta, v níž musí žadatel předložit obě víza, aby byl považován za „pravidelného 
cestujícího“, by měla být prodloužena, jelikož 12 měsíců je příliš krátká doba. Pokud by 
napaříklad člověk jezdil do EU na prázdniny jednou za rok, například v srpnu, nemohl by toto 
ustanovení využít, i kdyby zákonně využil desítky víz.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud má Komise na základě informací 
uvedených v dotyčném oznámení či na 
základě jakýchkoli doplňujících 
informací, které obdržela, pochybnosti 
ohledně nezbytnosti či přiměřenosti 
plánového zavedení povinnosti mít letištní 
průjezdní vízum, vydá za tímto účelem 
stanovisko.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení povinnosti mít letištní průjezdní vízum ze strany členského státu, který není na 
společném seznamu uvedeném v tomto nařízení, představuje de facto změnu vízového kodexu. 
Proto je třeba posílit postup pro kontrolu toho, zda je tento krok skutečně nezbytný. Navržené 



PE557.179v03-00 14/65 PR\1072400CS.doc

CS

doplnění se zakládá na článku 24 Schengenského hraničního kodexu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členský stát smí prodloužit použití 
povinnosti mít letištní průjezdní vízum 
pouze jednou, pokud by zrušení této 
povinnosti vedlo k podstatnému přílivu 
nelegálních migrantů. Na toto prodloužení 
se vztahuje odstavec 3.

6. Členský stát smí prodloužit použití 
povinnosti mít letištní průjezdní vízum 
pouze jednou, pokud by zrušení této 
povinnosti vedlo k podstatnému přílivu 
nelegálních migrantů. Na toto prodloužení 
se vztahují odstavce 3, 4 a 5.

Or. en

Odůvodnění

Členský stát by měl rovněž poskytnout informace o tom, proč je prodloužení nezbytné, 
a Komise by rovněž měla mít možnost vydat v těchto případech stanovisko. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise každoročně informuje Evropský 
parlament a Radu o provádění tohoto 
článku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se, aby Komise předložila každý rok jednu zprávu, v níž se bude zabývat všemi 
hledisky, které musí být podle tohoto nařízení ve zprávě či v informacích pro Parlament 
a Radu uvedeny. Viz pozměňovací návrh k čl. 54 (4a nový).
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se konzulát členského státu 
příslušného podle odstavce 1 nebo 
konzulát členského státu uvedeného 
v prvním pododstavci tohoto odstavce 
nacházejí dále než 500 km od místa 
bydliště žadatele a pokud se konzulát 
jiného členského státu nachází blíže, je 
žadatel oprávněn předložit žádost na 
konzulátu tohoto členského státu. 

Or. en

Odůvodnění

Zátěž pro žadatele závisí na vzdálenosti, kterou musí urazit, aby se dostavil na konzulát, kde 
předloží žádost. V zájmu řešení situace v územně rozlehlejších třetích zemích se proto 
navrhuje přidat další možnost zastoupení.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejsou-li splněny podmínky uvedené 
v odstavcích 1 a 2, konzulát dotyčnou 
žádost prověří a rozhodne o ní v případě, 
že se domnívá, že je to nutné na základě 
humanitárních důvodů či z důvodů 
národního zájmu nebo mezinárodních 
závazků. 

Or. en

Odůvodnění

Velká řada ustanovení vízového kodexu umožňuje výjimky na základě humanitárních důvodů 
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či z důvodů národního zájmu nebo mezinárodních závazků. To by mělo platit rovněž pro 
územní příslušnost.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádost lze podat šest měsíců před 
a nejpozději 15 kalendářních dnů před 
zahájením plánované návštěvy.

1. Žádost lze podat devět měsíců před 
a nejpozději 15 kalendářních dnů před 
zahájením plánované návštěvy.

Or. en

Odůvodnění

Modely cestování se v posledních letech radikálně změnily, což potvrzuje i Komise tím, že 
navrhuje prodloužit lhůtu z 3 na 6 měsíců. Zpravodaj se domnívá, že je vhodnější prodloužit 
tuto lhůtu na 9 měsíců, což umožní věnovat přípravě cesty delší dobu. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Konzulát umožní podat žádost bez 
předchozí schůzky nebo s bezprostřední 
schůzkou blízkým příbuzným občanů Unie, 
kteří:

3. Konzulát je přímo přístupný a umožní 
podat žádost bez předchozí schůzky nebo 
s bezprostřední schůzkou blízkým 
příbuzným občanů Unie, kteří:

Or. en

Odůvodnění

Podle směrnice 2004/38 mají rodinní příslušníci právo na vystavení víz zdarma. Neměli by 
proto být nuceni předložit žádost prostřednictvím externího poskytovatele služeb a hradit 
servisní poplatek.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Konzulát umožní podat žádost bez 
předchozí schůzky nebo s bezprostřední 
schůzkou rodinným příslušníkům občanů 
Unie uvedeným v článku 3 směrnice 
2004/38/ES.

4. Konzulát je přímo přístupný a umožní 
podat žádost bez předchozí schůzky nebo 
s bezprostřední schůzkou rodinným 
příslušníkům občanů Unie uvedeným 
v článku 3 směrnice 2004/38/ES.

Or. en

Odůvodnění

Podle směrnice 2004/38 mají rodinní příslušníci právo na vystavení víz zdarma. Neměli by 
proto být nuceni předložit žádost prostřednictvím externího poskytovatele služeb a hradit 
servisní poplatek.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Aniž by byl dotčen článek 12, 
konzuláty mohou žadatelům nabídnout, 
aby své žádosti předkládali elektronicky 
a své cestovní doklady a podpůrné 
doklady zasílali poštou.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zařadit ustanovení, aby konzuláty, které si to přejí, mohly přijímat elektronické 
žádosti. 
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Pokud některý členský stát 
spolupracuje s externím poskytovatelem 
služeb, umožní žadatelům, aby své žádosti 
nadále předkládali přímo na svých 
konzulátech, s výjimkou situací, kdy 
bezpečnostní hlediska tuto možnost 
vylučují.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost zachovat přístup ke konzulátu je v současné době součástí kodexu, avšak Komise 
navrhuje její zrušení. Konzuláty by měly být nicméně vybaveny tak, aby mohly přijímat 
žadatele, i kdyby to mělo být pouze pro případ problémů s poskytovatelem služeb či pro 
rodinné příslušníky občanů EU (viz PN k čl. 8 odst. 3). Zpravodaj nicméně navrhuje připojit 
dodatek, že tento postup by neměl být vyžadován v případě, že to neumožňuje bezpečnostní 
situace ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Obsah elektronické verze formuláře 
žádosti je v příslušných případech 
stanoven v příloze I.

2. Žádost je dostupná v elektronické 
podobě a obsah elektronické verze 
formuláře žádosti je stanoven v příloze I. 

Or. en

Odůvodnění

V dnešním světě by mělo být běžné, aby byl formulář k dispozici v elektronické podobě, aby 
žadatelé, kteří jej chtějí využít, měli tuto možnost. 
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Není-li formulář k dispozici v úředním 
jazyce nebo jazycích hostitelské země, je 
žadatelům poskytnut zvlášť jeho překlad 
do tohoto jazyka nebo jazyků.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec by měl být vypuštěn, neboť je v rozporu s odst. 4 písm. b), který požaduje, aby 
formulář byl k dispozici v úředním jazyce nebo jazycích hostitelské země.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po odebrání biometrických identifikátorů 
je žadateli vystavena stvrzenka.

Or. en

Odůvodnění

Stvrzenka je důležitá v případě, že dotyčná osoba předloží další žádost o udělení víza 
prostřednictvím externího poskytovatele služeb. Externí poskytovatelé služeb nemají do 
systému VIS přístup, a nemohou tudíž ověřit, zda biometrické identifikátory již byly žadateli 
skutečně odebrány. 
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy mohou požadovat, aby 
žadatelé předložili doklad o převzetí 
finančních nákladů souvisejících 
s pobytem cizince nebo ubytování 
v soukromí prostřednictvím formuláře 
příslušného členského státu. Formulář 
obsahuje zejména:

7. Pokud je žadatelům poskytována 
finanční podpora či pokud hodlají být 
ubytováni u hostitele, mohou členské státy 
požadovat, aby tito žadatelé předložili 
doklad o převzetí finančních nákladů 
souvisejících s pobytem cizince nebo 
ubytování v soukromí prostřednictvím 
formuláře příslušného členského státu. 
Formulář obsahuje:

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vízový kodex se touto věcí v současné době nezabývá, je třeba vyjasnit, 
že doklad o převzetí finančních nákladů či ubytování v soukromí lze požadovat pouze tehdy, 
kdy příslušník třetí země skutečně financuje část svého pobytu z finanční podpory nebo pokud 
hodlá být ubytován u hostitele. Slovo „zejména“ by mělo být vypuštěno, aby bylo zajištěno 
jednotnější uplatňování tohoto ustanovení ze strany členských států.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) účastníci seminářů, konferencí, 
sportovních, kulturních nebo vzdělávacích 
událostí organizovaných neziskovými 
organizacemi do věku 25 let;

(e) účastníci seminářů, konferencí, 
sportovních, kulturních nebo vzdělávacích 
událostí organizovaných neziskovými 
organizacemi do věku 30 let;

Or. en

Odůvodnění

Věkový strop by měl být vyšší, neboť mnozí lidé ve věku 25 až 30 let nemají v dnešní době 
pravidelně placené zaměstnání na plný úvazek, nýbrž se nacházejí v různých fázích získávání 
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kvalifikace.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za služby nesmí být vyšší než 
polovina vízového poplatku stanoveného 
v čl. 14 odst. 1, a to bez ohledu na možné 
snížení poplatku nebo výjimky z poplatku 
podle čl. 14 odst. 3 a 4 .

3. Poplatek za služby nesmí být vyšší než 
polovina vízového poplatku stanoveného 
v čl. 14 odst. 1, a to bez ohledu na možné 
snížení poplatku nebo výjimky z poplatku 
podle čl. 14 odst. 3 a 4 . Poplatek zahrnuje 
veškeré náklady spojené s předložením 
žádosti o vízum, včetně předání žádosti 
a cestovního dokladu externím 
poskytovatelem služeb konzulátu 
a vrácení cestovního dokladu externímu 
poskytovateli služeb.

Or. en

Odůvodnění

Byly zaznamenány případy, kdy žadatelům byly v rozporu s ustanoveními vízového kódexu 
účtovány dodatečné poplatky. Navržený dodatek dále vyjasňuje, že nelze vyžadovat žádné 
dodatečné povinné poplatky.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně může být žádost, která 
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, 
považována za přípustnou na základě 
humanitárních důvodů nebo z důvodů 
národního zájmu.

4. Odchylně je žádost, která nesplňuje 
podmínky uvedené v odstavci 1, 
považována za přípustnou, pokud se 
příslušný členský stát domnívá, že je to 
nutné na základě humanitárních důvodů 
nebo z důvodů národního zájmu či 
mezinárodních závazků.
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Or. en

Odůvodnění

Do odstavce jsou vložena slova „mezinárodní závazky“a jeho formulace je lehce pozměněna 
s cílem sladit ustanovení o přípustnosti s ustanoveními týkajícími se víz s omezenou územní 
platností. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předpoklad uvedený v odstavci 2 se 
nepoužije, jestliže konzulát má oprávněné 
pochybnosti ohledně splnění těchto 
podmínek pro vstup na základě informací 
uložených ve VIS, jako jsou rozhodnutí 
o zrušení dříve uděleného víza, nebo 
v cestovním pasu, například vstupní 
a výstupní razítka. V takových případech 
mohou konzuláty uskutečnit pohovor 
a požadovat dodatečné doklady.

3. Předpoklad uvedený v odstavci 2 se 
nepoužije, jestliže konzulát má oprávněné 
pochybnosti ohledně splnění těchto 
podmínek pro vstup na základě informací 
uložených ve VIS, jako jsou rozhodnutí 
o zrušení dříve uděleného víza, nebo 
v cestovním pasu, například vstupní 
a výstupní razítka. V takových případech 
mohou konzuláty uskutečnit pohovor 
a požadovat dodatečné doklady, jak je 
uvedeno v příloze II.

Or. en

Odůvodnění

Příslušný odkaz je zařazen z důvodu ujasnění. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Žádosti blízkých příbuzných občanů 
Unie uvedených v čl. 8 odst. 3 a rodinných 
příslušníků občanů Unie uvedených 
v čl. 3 odst. 1 směrnice 2004/38/ES se 
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posuzují s ohledem na právo na 
respektování soukromého a rodinného 
života, jak je uvedeno v Listině základních 
práv Evropské unie.
K zamítnutí těchto žádostí musí být použit 
standardní formulář uvedený v příloze 
V a toto zamítnutí musí být podrobně 
a písemně odůvodněno. 
Zamítnutí žádostí rodinných příslušníků 
občanů Unie uvedených v čl. 3 odst. 1 
směrnice 2004/38/ES se řídí ustanoveními 
této směrnice.
Žádost o vízum lze rodinnému 
příslušníkovi zamítnout pouze z těchto 
důvodů:
a) žadatel o vízum na základě žádosti 
o udělení víza a přiložených podpůrných 
dokladů neprokázal, že se na něho 
vztahuje směrnice 2004/38/ES;
b) vnitrostátní orgány prokázaly, že 
žadatel o vízum představuje skutečnou, 
aktuální a dostatečně závažnou hrozbu 
pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost 
či veřejné zdraví; nebo
c) vnitrostátní orgány prokáží, že došlo ke 
zneužití či podvodu.

Or. en

Odůvodnění

Byly zaznamenány četné případy, kdy rodinným příslušníkům byla víza zamítnuta. Takové 
zamítnutí je často osobní tragédií, která rodinu vážně poznamená. Zamítnutí víz rodinným 
příslušníkům by proto mělo být podrobněji odůvodněno. Na rodinné příslušníky se vztahují 
ustanovení směrnice 2004/38. Zvláštní ustanovení jsou prozatím zahrnuta pouze v příručce. 
V zájmu jasnosti právních předpisů by měla být zahrnuta rovněž ve znění vízového kodexu.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda není žadatel osobou, na niž je 
v Schengenském informačním systému 
veden záznam pro účely odepření vstupu;

c) zda není žadatel osobou, na niž je 
v Schengenském informačním systému 
druhé generace (SIS II) veden záznam pro 
účely odepření vstupu, jak je stanoveno 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1987/20061a;

_______________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 
20. prosince 2006 o zřízení, provozu 
a využívání Schengenského informačního 
systému druhé generace (SIS II), 
(Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4).

Or. en

Odůvodnění

Znění je potřeba aktualizovat, neboť dne 9. dubna 2013 začal platit Schengenský informační 
systém druhé generace, a proto platí jeho právní základ. 

Pozměňovací návrh týkající se celého textu: Bude-li přijat, je třeba veškeré odkazy na 
Schengenský informační systém (SIS) změnit na Schengenský informační systém druhé 
generace (SIS II).

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Při posuzování žádosti mohou 
konzuláty v odůvodněných případech 
uskutečnit pohovor a požadovat dodatečné 
doklady.

10. Při posuzování žádosti mohou 
konzuláty v odůvodněných případech 
uskutečnit pohovor a požadovat dodatečné 
doklady, jak je uvedeno v příloze II.

Or. en

Odůvodnění

Příslušný odkaz je zařazen z důvodu ujasnění. 
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise o takových oznámeních 
uvědomí členské státy.

4. Komise taková oznámení zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 45 odst. 1 písm. f) je veřejnost informována „o třetích zemích, na jejichž státní 
příslušníky nabob zvláštní kategorie těchto státních příslušníků se vztahuje předchozí 
konzultace nebo informování“. Informace, v souvislosti s nimiž členské státy požadovaly být 
konzultovány nebo informovány, jsou nicméně předány pouze členským státům. Není důvod, 
aby takové informace byly k dispozici pouze těmto členským státům, už proto, že konzultace 
může vést k zamítnutí víza.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Lhůty stanovené v odstavci 3 se použijí 
jako maximální pro rodinné příslušníky 
občanů Unie uvedené v článku 3 směrnice 
2004/38/ES, a to v souladu s čl. 5 odst. 2 
uvedené směrnice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstavec by měl být vypuštěn, neboť jeho obsahem se zabývá odstavec 3 tohoto článku. 
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Žadatelům uvedeným v odstavci 3, kteří 
legálním způsobem využili vízum pro více 
vstupů platné po dobu tří let, se udělí 
vízum pro více vstupů s dobou platnosti 
pěti let pod podmínkou, že je žádost 
podána do jednoho roku od data platnosti 
víza pro více vstupů platného po dobu tří 
let.

4. (Netýká se české verze.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se české verze.) 

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vízum pro více stupňů platné až pět let 
lze udělit žadateli, který prokáže potřebu 
nebo zdůvodní záměr často nebo 
pravidelně cestovat, pokud žadatel prokáže 
svou bezúhonnost a spolehlivost, zejména 
využitím předchozích jednotných víz nebo 
víz s omezenou územní platností v souladu 
s právními předpisy, svou ekonomickou 
situaci v zemi původu a skutečný úmysl 
opustit území členských států před 
skončením platnosti víza, o něž žádá.

5. Vízum pro více stupňů platné až pět let 
se rovněž uděluje rodinným příslušníkům 
občanů Unie ve smyslu čl. 3 odst. 1 
směrnice 2004/38/ES, jakož i žadateli, 
který prokáže potřebu nebo zdůvodní 
záměr často nebo pravidelně cestovat, 
pokud žadatel prokáže svou bezúhonnost 
a spolehlivost, zejména zákonným 
využitím předchozích jednotných víz nebo 
víz s omezenou územní platností, 
vnitrostátních dlouhodobých víz či 
povolení k pobytu vydaných členským 
státem, svou ekonomickou situaci v zemi 
původu a skutečný úmysl opustit území 
členských států před skončením platnosti 
víza, o něž žádá.
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Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj souhlasí s Komisí, že udělování víz pro více stupňů cestujícím s dobrými úmysly je 
přínosné pro příslušníky třetích zemí i konzuláty. Nezdá se proto logické nahradit stávající 
povinnost pouhou možností, jak navrhuje Komise. Do znění odstavce je třeba zařadit rodinné 
příslušníky, neboť právě oni budou s největší pravděpodobností často nebo pravidelně 
cestovat.

Předpoklad „bezúhonnosti a spolehlivosti“ by mělo být možné prokázat rovněž 
prostřednictvím zákonného využití dalších druhů víz či povolení ke vstupu, než jsou 
krátkodobá víza.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vízum s omezenou územní platností se 
uděluje výjimečně v těchto případech:

1. Vízum s omezenou územní platností se 
uděluje v těchto případech:

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud členský stát považuje za nezbytné 
z humanitárních důvodů, z důvodů 
národního zájmu nebo vzhledem 
k mezinárodním závazkům

a) pokud členský stát považuje za nezbytné 
z humanitárních důvodů, z důvodů 
národního zájmu nebo vzhledem 
k mezinárodním závazkům, zejména je-li 
to nutné k zajištění mezinárodní ochrany 
dotyčné osoby v souladu s Úmluvou OSN 
o právním postavení uprchlíků z roku 
1951 nebo dalšími příslušnými unijními 
a mezinárodními nástroji,

Or. en
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Odůvodnění

Cílem dodatku je vyjasnit, že součástí „mezinárodních závazků“ může být i poskytnutí 
ochrany příslušníkovi třetí země.

Přestože se může stát, že žadatel o ochranu nesplňuje veškerá kritéria pro udělení 
schengenského víza, je to plně v souladu se samotnou povahou víza s omezenou územní 
platností, které se výslovně uděluje v případě, že nejsou splněna všechna tato kritéria. 

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při vyplňování vízového štítku se vyplní 
strojově čitelné zóny, jak je uvedeno 
v dokumentu ICAO 9303, část 2.

1. Při vyplňování vízového štítku se vyplní 
povinné údaje stanovené v příloze VII 
a vyplní se strojově čitelné zóny, jak je 
uvedeno v dokumentu ICAO 9303, část 2.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje zrušit soubor příloh stávajícího kodexu a přijmout je v pozdější fázi 
prostřednictvím prováděcích aktů. Zpravodaj si přeje ponechat přílohy, místo aby se Komisi 
dala pravomoc přijmout jejich obsah později v prováděcích aktech.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme pravidla pro vyplňování 
vízového štítku. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 51 odst. 2.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Komise navrhuje zrušit soubor příloh stávajícího kodexu a přijmout je v pozdější fázi 
prostřednictvím prováděcích aktů. Zpravodaj si přeje ponechat přílohy, místo aby se Komisi 
dala pravomoc přijmout jejich obsah později v prováděcích aktech.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou v oddíle 
„poznámky“ vízového štítku doplnit 
vnitrostátní údaje, které neopakují údaje 
zjištěné v souladu s postupem uvedeným 
v odstavci 2 ani neuvádějí konkrétní účel 
cesty.

3. Členské státy mohou v oddíle 
„poznámky“ vízového štítku doplnit 
vnitrostátní údaje, které neopakují povinné 
údaje z přílohy V ani neuvádějí konkrétní 
účel cesty.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje zrušit soubor příloh stávajícího kodexu a přijmout je v pozdější fázi 
prostřednictvím prováděcích aktů. Zpravodaj si přeje ponechat přílohy, místo aby se Komisi 
dala pravomoc přijmout jejich obsah později v prováděcích aktech.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vytištěný vízový štítek s údaji, které 
stanoví článek 24, se připojí do cestovního 
dokladu .

1. Vytištěný vízový štítek s údaji, které 
stanoví článek 24 a příloha Va, se připojí 
do cestovního dokladu v souladu 
s ustanoveními uvedenými v příloze Vb.

Or. en
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Odůvodnění

Komise navrhuje zrušit soubor příloh stávajícího kodexu a přijmout je v pozdější fázi 
prostřednictvím prováděcích aktů. Zpravodaj si přeje ponechat přílohy, místo aby se Komisi 
dala pravomoc přijmout jejich obsah později v prováděcích aktech.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme pravidla pro připojení 
vízového štítku. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 51 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje zrušit řadu příloh stávajícího kodexu a přijmout je v pozdější fázi 
prostřednictvím prováděcích aktů. Zpravodaj si přeje ponechat přílohy, místo aby se Komisi 
dala pravomoc přijmout jejich obsah později v prováděcích aktech.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise o takových oznámeních 
uvědomí členské státy.

3. Komise taková oznámení zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 45 odst. 1 písm. f) je veřejnost informována „o třetích zemích, na jejichž státní 
příslušníky nebo zvláštní kategorie těchto státních příslušníků se vztahuje předchozí 
konzultace nebo informování“. Informace, v souvislosti s nimiž členské státy požadovaly být 
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konzultovány nebo informovány, jsou nicméně předány pouze tomuto členskému státu. Není 
žádný důvod, proč by tyto informace měly být zpřístupněny pouze členským státům.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Žadatelé, kterým byla žádost o udělení 
víza zamítnuta, mají právo na odvolání. 
Odvolání se zahajuje proti členskému státu, 
který přijal konečné rozhodnutí o žádosti, a 
v souladu s vnitrostátním právem tohoto 
členského státu. Členské státy poskytnou 
žadatelům podrobné informace týkající se 
postupu, který je třeba při odvolání 
dodržet, jak je stanoveno v příloze V.

3. Žadatelé, kterým byla žádost o udělení 
víza zamítnuta, mají právo na odvolání 
včetně práva na prostředek soudní nápravy. 
Členské státy zajistí, že jejich vnitrostátní 
postupy odvolání v případech víz jsou 
rychlé a snadno dostupné. Odvolání 
se zahajuje proti členskému státu, který 
přijal konečné rozhodnutí o žádosti, a 
v souladu s vnitrostátním právem tohoto 
členského státu. Kde je členský stát 
zastoupen jiným členským státem podle čl. 
5 či 39, je zastoupený stát považován za 
členský stát, který přijímá konečné 
rozhodnutí. V případě rozhodnutí, které je 
po odvolání změněno, budou žadateli 
nahrazeny veškeré náklady, jež vynaložil 
v důsledku chybného rozhodnutí. Členské 
státy poskytnou žadatelům podrobné 
informace týkající se postupu, který je 
třeba při odvolání dodržet, jak je stanoveno 
v příloze V.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o odvolání by měla být posílena, aby byla účinná: 1) řízení by nemělo být pouze 
administrativní, což je rovněž názorem Komise, která zahájila řízení pro porušení práva proti 
několika členským státům; 2) měla by být vyjasněna odpovědnost za odvolání v případě 
zastoupení; 3) zejména v případě chybně zneplatněných či zrušených víz by měla být dostupné 
náhrada, jelikož dotčená osoba mohla utrpět značné hospodářské škody (například za storno 
poplatky za hotel a letenky).
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Držitel víza, jehož vízum bylo 
prohlášeno za neplatné či zrušeno, se může 
odvolat, pokud vízum nebylo zrušeno na 
jeho žádost podle odstavce 3. Odvolání se 
podává proti členskému státu, který přijal 
rozhodnutí o prohlášení víza za neplatné či 
o zrušení víza, a v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy tohoto členského státu. 
Členské státy poskytnou žadatelům 
informace týkající se postupu, který je 
třeba při odvolání dodržet, jak je stanoveno 
v příloze V.

7. Držitel víza, jehož vízum bylo 
prohlášeno za neplatné či zrušeno, se může 
odvolat, a to i včetně práva na soudní 
nápravu, pokud vízum nebylo zrušeno na 
jeho žádost podle odstavce 3. Členské státy 
zajistí, že jejich vnitrostátní postupy 
odvolání v případech víz jsou rychlé 
a snadno dostupné. Odvolání se podává 
proti členskému státu, který přijal 
rozhodnutí o prohlášení víza za neplatné či 
o zrušení víza, a v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy tohoto členského státu. 
V případě rozhodnutí, které je po odvolání 
změněno, budou žadateli nahrazeny 
veškeré náklady, jež vynaložil v důsledku 
chybného rozhodnutí. Členské státy 
poskytnou žadatelům informace týkající se 
postupu, který je třeba při odvolání 
dodržet, jak je stanoveno v příloze V.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o odvolání by měla být posílena, aby byla účinná: 1) řízení by nemělo být pouze 
administrativní, což je rovněž názorem Komise, která zahájila řízení pro porušení práva proti 
několika členským státům; 2) zejména v případě chybně zneplatněných či zrušených víz by 
měla být dostupné náhrada, jelikož dotčená osoba mohla utrpět značné hospodářské škody 
(například za storno poplatky za hotel a letenky).

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Když přijede na hranici rodinný 
příslušník občanů EU podle čl. 3 odst. 1 



PR\1072400CS.doc 33/65 PE557.179v03-00

CS

směrnice 2004/38/EC bez nezbytného víza, 
dotčený členský stát musí předtím, než ho 
pošle zpět, poskytnout dotčené osobě 
veškerou přiměřenou možnost obdržet 
nezbytné doklady nebo si je nechat přivézt 
v přiměřené časové lhůtě, aby mohla 
potvrdit nebo dokázat jiným způsobem, že 
se jí dotýká právo volného pohybu. Pokud 
je v tom úspěšná a nejsou žádné důkazy 
o tom, že by představovala hrozbu pro 
požadavky veřejné politiky, veřejné 
bezpečnosti nebo veřejného zdraví, musí jí 
být vízum bezodkladně vydáno na hranici 
za současného zohlednění ustanovení 
směrnice č. 2004/38/ES.

Or. en

Odůvodnění

Rodinní příslušníci se v současnosti těší týmž právům, která jsou stanovena v pozměňovacím 
návrhu, jenž je zkopírován z aktuální příručky s operačními pokyny. Z důvodů jasnosti by tato 
ustanovení měla být uvedena v kodexu.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Tři roky poté, co bude tento článek 
použitelný, vypracuje Komise hodnocení 
jeho uplatňování. Na základě tohoto 
hodnocení Komise v případě potřeby 
předloží odpovídající návrhy na změnu 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tři roky poté, co budou použitelná ustanovení tohoto článku, vypracuje Komise hodnocení 
jeho uplatňování. Na základě hodnocení Komise v případě potřeby předloží odpovídající 
návrhy na změnu tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Námořníkovi, který musí mít při 
překračování vnějších hranic členských 
států vízum, může být na hranicích uděleno 
vízum pro účel průjezdu, pokud

1. Námořníkovi, který musí mít při 
překračování vnějších hranic členských 
států vízum, bude na hranicích uděleno 
vízum pro účel průjezdu, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o vydávání víz námořníkům na hranici by měla být harmonizována. Byly vzneseny 
stížnosti na to, že členské státy jednají s těmito ustanoveními velmi rozličnými způsoby. Viz 
rovněž petici č. 1530/2014.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Než příslušné vnitrostátní orgány udělí 
na hranicích vízum námořníkovi, musí 
zajistit, aby došlo k výměně potřebných 
údajů týkajících se tohoto námořníka.

2. Než příslušné vnitrostátní orgány udělí 
na hranicích vízum projíždějícímu 
námořníkovi, musí dodržet pravidla 
stanovená v části 1 přílohy Vc a zajistit, 
aby došlo k výměně potřebných údajů 
týkajících se tohoto námořníka 
prostřednictvím náležitě vyplněného 
formuláře pro projíždějící námořníky, jak 
stanoví část 2 přílohy Vc.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje zrušit řadu příloh stávajícího kodexu a přijmout je v pozdější fázi 
prostřednictvím prováděcích aktů. Zpravodaj si přeje ponechat přílohy, místo aby se Komisi 
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dala pravomoc přijmout jejich obsah později v prováděcích aktech.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pokyny pro udělování 
víz námořníkům na hranicích. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v čl. 
51 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje zrušit řadu příloh stávajícího kodexu a přijmout je v pozdější fázi 
prostřednictvím prováděcích aktů. Zpravodaj si přeje ponechat přílohy, místo aby se Komisi 
dala pravomoc přijmout jejich obsah později v prováděcích aktech.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, že konzuláty 
poskytnou možnost, aby žadatelé o víza 
mohli podat stížnost. Informace o postupu 
podání stížností zpřístupní konzulát na 
svých internetových stránkách a případně 
je zveřejní externí poskytovatel služeb. 
Budou udržovány záznamy o stížnostech. 

Or. en

Odůvodnění

Dostupnost možnosti podat stížnost představuje praxi řádné správy a je rovněž v souladu 
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s právem na řádnou správu podle čl. 41 Charty. Prozatím taková možnost ve vízovém kodexu 
uvedena není, ač je uvedena v případě hraničních přechodů podle přílohy II schengenského 
hraničního kodexu. 

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) spolupracují s jedním nebo několika 
dalšími členskými státy v rámci ujednání 
o zastupování nebo jakékoli jiné formy 
konzulární spolupráce.

b) spolupracují s jedním nebo několika 
dalšími členskými státy v rámci místní 
schengenské spolupráce nebo jiných 
vhodných kontaktů, formou omezeného 
zastoupení, zastoupení, sdílení prostor, 
společného střediska pro podávání žádostí 
nebo jakékoli jiné formy konzulární 
spolupráce. 

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje zrušit řadu forem, podle nichž by členské státy mohly navzájem 
spolupracovat. Jejich zrušení by však vyslalo špatný signál. Tyto možnosti by měly zůstat 
v textu jako volitelné vedle návrhu zřizovat schengenská vízová střediska (viz čl. 39b nový).

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát může v souladu s článkem 
41 rovněž spolupracovat s externím 
poskytovatelem služeb.

3. Za výjimečných okolností nebo 
z důvodů souvisejících s místní situací, 
kdy například:
a) vysoký počet žadatelů neumožňuje 
organizovat přijímání žádostí 
a shromažďování údajů včas a 
v důstojných podmínkách;
b) není možné žádným jiným způsobem 
zajistit řádné územní pokrytí v dotyčné 
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třetí zemi, nebo

c) bezpečnostní situace v dotyčné třetí 
zemi je zvláště problematická; 
a kde se spolupráce s jinými členskými 
státy ukáže být pro dotčený členský stát 
nevhodná, může členský stát, pokud není 
možné jiné řešení, rovněž spolupracovat 
s externím poskytovatelem služeb 
v souladu s čl. 41.

Or. en

Odůvodnění

Při tomto přezkumu vízového kodexu Komise navrhuje stanovit možnost spolupráce 
s externím poskytovatelem služeb bez jakýchkoli podmínek či omezení. To je v protikladu 
k současně platnému vízovému kodexu, jehož myšlenkou je, aby outsourcing byl povolen, ale 
pouze „jako poslední východisko“ poté, co bylo zjištěno, že není možno zvolit ostatní 
možnosti. Zpravodaj je toho názoru, že outsourcing by měl být pečlivě zvážen, a proto 
předkládá tento pozměňovací návrh. Text je poměněn oproti platnému textu, aby lépe odrážel 
skutečnost na konzulátech.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud zastupující členský stát odmítne 
vízum vydat v zastoupení členského státu 
na základě ujednání o zastoupení, použije 
se čl. 29 odst. 3 a odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být vyjasněna odpovědnost za odvolání v případě zastoupení.



PE557.179v03-00 38/65 PR\1072400CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Odvolání podané v zastupujícím 
členském státě ve lhůtě stanovené 
právními předpisy tohoto členského státu 
se posuzuje zastupovaným členským 
státem jako včasné odvolání v souladu 
s právními předpisy tohoto členského 
státu. Orgány zastupujícího členského 
státu neprodleně předají odvolání 
příslušným soudům nebo orgánům, které 
jsou příslušné podle práva zastupovaného 
členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Tato přidaná část se zaměřuje na zajištění práva na odvolání v případě dohod o zastupování.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39a
Spolupráce mezi členskými státy

1. V případě, že se zvolí „společná 
umístění“, zaměstnanci konzulátů 
jednoho nebo více členských států 
provádějí postupy spojené se žádostmi 
(včetně odebírání biometrických 
identifikátorů), které jim byly na 
konzulátu jiného členského státu 
předloženy, a používají zařízení tohoto 
členského státu. Dotyčné členské státy se 
dohodnou jak na trvání společného 
umístění, tak na podmínkách ukončení 
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činnosti společného umístění, jakož i na 
podílu z vízových poplatků, který obdrží 
členský stát, jehož konzulát je využíván.
2. V případě zřízení „společných středisek 
pro podávání žádostí o vízum“ jsou 
zaměstnanci konzulátů dvou nebo více 
členských států společně umístěni v jedné 
budově za účelem podávání žádostí ze 
strany žadatelů (včetně biometrických 
identifikátorů). Žadatelé jsou odkázáni na 
členský stát příslušný k posouzení žádosti 
a vydání rozhodnutí. Členské státy se 
dohodnou na trvání této spolupráce 
a podmínkách jejího ukončení a také na 
sdílení nákladů mezi zúčastněnými 
členskými státy. Jeden členský stát musí 
odpovídat za smlouvy týkající se 
logistických a diplomatických vztahů 
s hostitelskou zemí.
3. V případě ukončení spolupráce s jinými 
členskými státy zajistí členské státy 
kontinuitu všech služeb.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje tato ustanovení ve stávajícím vízovém kodexu zrušit. Jejich zrušení by však 
zřejmě vyslalo špatný signál. Tyto možnosti by měly zůstat v textu jako volitelné vedle návrhu 
zřizovat schengenská vízová střediska (viz níže).

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Článek 39 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39b
Střediska pro schengenská víza 

1. Členské státy budou usilovat o zřízení 
středisek pro schengenská víza s cílem 
sdílení zdrojů, zvyšování konzulárního 
pokrytí, zlepšení služeb pro žadatele 
o víza, zvýšení viditelnosti Unie 
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a vylepšení jednotného uplatňování tohoto 
nařízení. 
2. Zřízení střediska pro schengenská víza 
zahrnuje přinejmenším sdílení 
konzulárních pracovníků nebo společné 
využití prostor. Další podrobnosti týkající 
se provozu střediska pro schengenská víza 
se mohou přizpůsobit místním 
podmínkám.
3. Termín „středisko pro schengenská 
víza“ bude vyhrazen pro konzulární úřady 
a nebude používán externími 
poskytovateli služeb.

Or. en

Odůvodnění

Toliko v bodě 33 odůvodnění zmiňuje Komise pojem „střediska pro schengenská víza“. 
Takové ustanovení by však mělo být obsaženo v některém článku. „Střediska pro schengenská 
víza“ by měla v budoucnu být zřízena, jelikož jsou jednak nákladově efektivnější a na druhé 
straně také představují zřetelné vyjádření společné vízové politiky EU a schengenského 
prostoru jako jedné oblasti, kde se osoby mohou volně pohybovat.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V rámci místní schengenské 
spolupráce si budou členské státy 
vyměňovat informace o své spolupráci 
s externími poskytovateli služeb.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje zrušit současné ustanovení čl. 43 odst. 3, podle nějž si členské státy 
vyměňují informace o výběru externích poskytovatelů služeb a o podmínkách jejich smluv se 
zdůvodněním, že „tato harmonizace není ve skutečnosti možná, poněvadž členské státy 
obvykle s externími poskytovateli služeb uzavírají globální smlouvy.“ Ač je to možná pravda, 
je stále důležité, aby si konzuláty v daném státě vyměňovaly informace o své spolupráci 
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s externími poskytovateli služeb.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Členské státy poskytnou Komisi jedno 
vyhotovení právního nástroje uvedeného 
v odstavci 2. Do 1. ledna každého roku 
členské státy předkládají Komisi zprávy 
o své spolupráci s externími poskytovateli 
služeb po celém světě a 
o jejich monitorování (jak je uvedeno 
v příloze VI bodu C).

12. Členské státy poskytnou Komisi jedno 
vyhotovení právního nástroje uvedeného 
v odstavci 2. Do 1. ledna každého roku 
členské státy předkládají Komisi zprávy 
o své spolupráci s externími poskytovateli 
služeb po celém světě a 
o jejich monitorování. Tato zpráva bude 
zahrnovat podrobné informace o tom, jak 
členský stát monitoruje činnost externích 
poskytovatelů služeb a jak externí 
poskytovatelé služeb zajišťují splnění 
požadavků stanovených v právním 
nástroji uzavřeném s členským státem 
uvedeným ve čl. 2. Bude rovněž zahrnovat 
informace o zprávách uvedených v bodě 
Ce přílohy VI i jakékoli jiné porušení 
právního nástroje prostřednictvím 
externího poskytovatele služeb.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti je velmi obtížné, ne-li nemožné vědět, na jakém základě skutečně probíhá 
spolupráce mezi členskými státy a externími poskytovateli služeb, a Komise rovněž připustila, 
že „nemá prostředky k ověření povahy a četnosti monitorování externích poskytovatelů služeb 
ze strany členských států tak, aby zjistila, že nastaly nějaké problémy.“ (SWD(2014)101, s. 
34) Zprávy, které členské státy předkládají Komisi, jež má odpovědnost za zajištění řádného 
uplatňování tohoto nařízení, by tedy měly být podrobnější a komplexnější.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ústřední orgány členských států 
a konzuláty poskytují široké veřejnosti 
veškeré příslušné informace týkající se 
žádosti, zejména informace

1. Ústřední orgány členských států 
a konzuláty poskytují široké veřejnosti 
veškeré příslušné informace týkající se 
žádosti a použití víza, zejména informace

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné přidat „a použití“ ke zohlednění pozměňovacího návrhu k odst. 1 písm. h a (nový) 
níže.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) o kritériích, podmínkách a postupech 
vztahujících se k žádostem;

a) o kritériích, podmínkách a postupech 
vztahujících se k žádostem včetně 
nezbytných podpůrných dokumentů 
a norem pro fotografii uvedených ve čl. 9 
odst. 3 písm. c;

Or. en

Odůvodnění

Žadatelům by měly být poskytnuty podrobnější informace, aby mohli žádost předem správně 
připravit.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) země, od jejichž občanů se vyžaduje 
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průjezdní vízum podle čl. 3 odst. 1 a 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) že občané třetích zemí mohou obecně 
pobývat na území členských států po 
dobu, která nepřesáhne 90 dnů během 
jakéhokoliv období 180 dnů;

Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že mnoho občanů třetích zemí si není vědomo tohoto ustanovení. Je tudíž vhodné 
informovat o něm aktivněji, také aby se předešlo problémům na hranicích a nezamýšleným 
překročením povolené doby pobytu.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise vytvoří internetové stránky 
věnované schengenským vízům, které 
obsahují veškeré příslušné informace 
týkající se žádosti o udělení víza.

4. Komise vytvoří internetové stránky 
věnované schengenským vízům, které 
obsahují veškeré příslušné informace 
týkající se žádosti o udělení víza. Stránky 
budou v různých jazycích a budou 
dostupné minimálně v angličtině, 
francouzštině, španělštině, arabštině, 
ruštině a čínštině.

Or. en



PE557.179v03-00 44/65 PR\1072400CS.doc

CS

Odůvodnění

Navrhuje se, aby stránky byly dostupné v jazycích OSN, jelikož ty jsou pravděpodobně 
nejužitečnější pro žadatele o víza.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Do 31. prosince každého roku musí být 
vypracována výroční zpráva podle 
konzulární působnosti jednotlivých 
členských států. Na základě těchto zpráv 
vypracuje Komise výroční zprávu o situaci 
ohledně místní schengenské spolupráce 
a předloží ji Evropskému parlamentu 
a Radě.

7. Do 31. prosince každého roku musí být 
vypracována výroční zpráva a zveřejněna 
na stránkách Komise. 

Or. en

Odůvodnění

Parlament a Rada doposud dostávají všechny jednotlivé výroční zprávy ze všech států lokální 
schengenské spolupráce. Jednotlivé zprávy by měly být dostupné i nadále z referenčních 
důvodů. Pokud jde o výroční zprávy, navrhuje se namísto toho, aby Komise vypracovala 
ročně jednu zprávu, která bude pokrývat všechny rozličné aspekty, pro něž toto nařízení 
vyžaduje zprávu. Místo toho, abychom měli různé specifické zprávy, jeví se lepší mít jednu 
výroční zprávu, ve které budou pokryty všechny různé záležitosti. Viz pozměňovací návrh k čl. 
54.4a (nový).

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Článek 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 47a
Změny příloh

Komise je v souladu s článkem 48 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
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pravomoci v souvislosti se změnami příloh 
tohoto nařízení.
Je-li to ze závažných naléhavých důvodů 
nutné v případě vznikajících rizik, použije 
se na akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto článku postup stanovený 
v článku 49.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj si přeje ponechat přílohy, místo aby se Komisi dala pravomoc přijmout jejich 
obsah později v prováděcích aktech. S cílem zaručit nezbytnou pružnost a mít možnost přílohy 
přizpůsobit, když je to nutné, navrhl zpravodaj, aby bylo možné změny příloh tohoto nařízení 
přijmout prostřednictvím aktů v přenesené působnosti, jak tomu je v případě schengenského 
hraničního kodexu.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2 a 9 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2 a 9, v čl. 
47a a čl. 50 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 
2 a 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2 a 9, čl. 47 a článku 50 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
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v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 2 a 9 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada ve lhůtě dvou měsíců 
od oznámení uvedeného aktu Evropskému 
parlamentu a Radě nevysloví námitky nebo 
pokud před uplynutím této lhůty Evropský 
parlament i Rada informují Komisi o tom, 
že nevysloví námitky. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 2 a 9, čl. 47a a čl. 50 vstoupí 
v platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení uvedeného aktu 
Evropskému parlamentu a Radě nevysloví 
námitky nebo pokud před uplynutím této 
lhůty Evropský parlament i Rada informují 
Komisi o tom, že nevysloví námitky. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijímá pokyny pro praktické uplatňování 
ustanovení tohoto nařízení . Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 51 odst. 2.

Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené působnosti v souladu s čl. 48 
ohledně přijetí pokynů pro praktické 
uplatňování ustanovení tohoto nařízení.
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Or. en

Odůvodnění

Přes upozornění, že současné pokyny (C(2010) 1620) nevytváří právní povinnosti nad rámec 
současného kodexu, jsou napsány jazykem závazného právního předpisu (a jsou tak 
i používány v praxi) a přidávají další povinnosti oproti kodexu a poskytují z něj výjimky. 
Příkladem jsou ustanovení o „původních“ dokladech (6.1.1), o požadavku na lékařské 
potvrzení (5.3.2), o přijetí poplatku (4.4.5.1) nebo povinnosti poskytnout určité informace 
o hostiteli (6.2.1 A (3)). Pokyny by tudíž měly být přijaty jako akt v přenesené působnosti.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Každý rok předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provádění tohoto nařízení. Tato zpráva 
bude obsahovat zejména informace 
o provádění ustanovení týkajících se 
letištních průjezdních víz a dočasných 
opatření k vydávání víz na vnějších 
hranicích, jakož i současné situace 
spolupráce s externími poskytovateli 
služeb a místní schengenské spolupráce.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se, aby Komise předložila každý rok jednu zprávu, v níž se bude zabývat všemi 
hledisky, která musí být podle tohoto nařízení ve zprávě či v informacích pro Parlament 
a Radu uvedena.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Článek 51 se použije ode dne [3 months 
after the day of entry into force].

3. Články 48, 49, 50 a 51 se použijí ode 
dne [3 months after the day of entry into 
force].

Or. en

Odůvodnění

Články 48–50 by se rovněž měly používat dříve, aby se zajistilo, že nové praktické pokyny 
budou připraveny, když se začne používat celý nový vízový kodex.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Příloha II – bod A – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) doklady týkající se ubytování; a) doklady týkající se ubytování nebo 
důkaz dostatečných prostředků na pokrytí 
nákladů ubytování;

Or. en

Odůvodnění

Potvrzené rezervace dnes nemají žádnou skutečnou hodnotu, jelikož mohou být učiněny 
prostřednictvím internetového rezervačního systému, který je umožňuje zrušit bez poplatku. 
Formulace též uvádí tuto přílohu do souladu se čl. 13 odst. 1 písm. b), pokud jde o podpůrné 
dokumenty.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Příloha V – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. nebylo poskytnuto zdůvodnění účelu 
a podmínek předpokládaného pobytu

2. nebylo poskytnuto zdůvodnění účelu 
a podmínek předpokládaného pobytu
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nebylo možné předložit tento doklad 
(doklady):

Or. en

Odůvodnění

Toto slouží k uvedení v soulad s přílohou V část B nařízení č. 562/2006 (schengenského 
hraničního kodexu).

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Příloha V – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. jeden nebo více členských států Vás 
považují za hrozbu pro veřejný pořádek, 
vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví ve 
smyslu čl. 2 bodu 19 nařízení (ES) č. 
562/2006 (Schengenský hraniční kodex) 
nebo pro mezinárodní vztahy jednoho nebo 
více členských států

6. jeden nebo více členských států Vás 
považují za hrozbu pro veřejný pořádek, 
vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví ve 
smyslu čl. 2 bodu 19 nařízení (ES) č. 
562/2006 (Schengenský hraniční kodex) 
nebo pro mezinárodní vztahy jednoho nebo 
více členských států

Těmito členskými státy jsou: ..................... 
(označení členského státu)

Or. en

Odůvodnění

Žadatel o vízum by měl být informován, který členský stát ho považoval za hrozbu.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Příloha V – další poznámky

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Další poznámky: Další podrobnosti týkající se zdůvodnění 
rozhodnutí (body 1 - 11 výše) a další 
poznámky:
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Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti 
o udělení víza / prohlášení víza za 
neplatné / zrušení víza se můžete odvolat.

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat.

Or. en

Odůvodnění

Ohledně „dalších poznámek“: Je potřeba vyjasnit, že konzuláty mohou toto pole použít 
k poskytnutí dalších vysvětlení ohledně důvodů, jež vedly k rozhodnutí.

Další změna je zaměřena na to, aby byl formulář přehlednější. To je obzvláště důležité, jelikož 
to je formulář, který je předán žadateli, který vízum neobdrží, a tudíž musí být co 
nejsrozumitelnější.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Příloha V – další poznámky– bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpis dotyčné osoby7 Podpis dotyčné osoby

________________
7Je-li vyžadován vnitrostátním právem.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí, kterým se odmítá udělit vízum, prohlašuje je za neplatné či je ruší, by vzhledem 
ke své důležitosti mělo být podepsáno. To by se nemělo omezovat na případy, kdy to vyžaduje 
vnitrostátní právo.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha V a (nová)
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Va
VYPLŇOVÁNÍ VÍZOVÉHO ŠTÍTKU
1. Oddíl pro povinné údaje
1.1. Pole „PLATÍ PRO“:
V tomto poli se uvádí území, kam je držitel víza oprávněn cestovat.
Toto pole lze vyplnit pouze jedním z těchto způsobů:
a) schengenské státy;
b) schengenský stát nebo schengenské státy, na jejichž území je platnost víza omezena (v 
tomto případě se používají tyto zkratky):

BE BELGIE

CZ ČESKÁ 
REPUBLIKA

DK DÁNSKO

DE NĚMECKO

EE ESTONSKO

GR ŘECKO

ES ŠPANĚLSKO

FR FRANCIE

IT ITÁLIE

LV LOTYŠSKO

LT LITVA

LU LUCEMBURSKO

HU MAĎARSKO

MT MALTA

NL NIZOZEMSKO

AT RAKOUSKO

PL POLSKO

PT PORTUGALSKO

SI SLOVINSKO
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SK SLOVENSKO

FI FINSKO

SE ŠVÉDSKO

IS ISLAND

NO NORSKO

CH ŠVÝCARSKO

1.2. Pokud se štítek použije pro udělení jednotného víza, vyplní se toto pole slovy 
„schengenské státy“ v jazyce členského státu udělujícího vízum.
1.3. Pokud se štítek použije pro udělení víza s omezenou územní platností podle čl. 25 
odst. 1 tohoto nařízení, je v tomto poli uveden název členského státu (členských států), na 
něž je pobyt držitele víza omezen, a to v jazyce členského státu, který vízum udělil.
1.4. Pokud se štítek použije pro udělení víza s omezenou územní platností podle čl. 25 
odst. 3 tohoto nařízení, mohou být pro zápis kódů použity tyto možnosti:
a) do pole se zapíší kódy dotčených členských států;
b) do pole se zapíší slova „schengenské státy“, po nichž následuje v závorce znak minus 
a kódy členských států, pro jejichž území není vízum platné;
c) v případě, že pole „platí pro“ není dostatečně velké pro zapsání všech kódů členských 
států (ne)uznávajících příslušný cestovní doklad, zmenší se velikost písma.
2. Pole „OD ... DO“:
V tomto poli je uvedeno období, během kterého může držitel víza uskutečnit povolený pobyt.
Den, od kterého smí držitel víza vstoupit na území, pro něž je vízum platné, je zapsán za 
slovem „OD“, a to takto:
– den se zapisuje dvěma číslicemi, odpovídá-li den jednociferné číslici, je první z nich nula,
– spojovník,
– měsíc se zapisuje dvěma číslicemi, odpovídá-li měsíc jednociferné číslici, je první z nich 
nula,
– spojovník,
– rok se zapisuje dvěma číslicemi, které odpovídají posledním dvěma číslicím roku.
Příklad: 05-12-07 = 5. prosinec 2007.
Poslední den období, během kterého může držitel víza uskutečnit povolený pobyt, je zapsán 
za slovem „DO“ a je zapsán stejným způsobem jako první datum uvedené výše. Držitel víza 
musí území, pro které vízum platí, opustit do půlnoci uvedeného dne.
3. Pole „POČET VSTUPŮ“:
V tomto poli je uveden počet povolených vstupů držitele víza na území, pro které vízum 
platí; jinými slovy to znamená počet období pobytu, mezi která lze rozdělit celkové povolené 
dny pobytu, viz bod 4.
Počet vstupů může být jeden, dva nebo více. Toto číslo se zapisuje doprava do předtištěné 
části a použijí se číslice „01“ nebo „02“ nebo zkratka „MULT“, opravňuje-li vízum k více 
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než dvěma vstupům.
Uděluje-li se letištní průjezdní vízum pro více vstupů podle čl. 26 odst. 3 tohoto nařízení, 
vypočítává se platnost víza následujícím způsobem: první den odjezdu plus 6 měsíců.
Vízum pozbývá platnosti, jakmile se celkový počet vycestování držitele rovná počtu 
povolených vstupů, a to i v případě, že držitel víza nevyužil maximálně povolený počet dnů 
pobytu.
4. Pole „DÉLKA POBYTU ... DNŮ“:
V tomto poli je uveden počet dnů, během nichž může držitel víza pobývat na území, pro 
které vízum platí. Tento pobyt lze uskutečnit vcelku nebo jej lze rozdělit podle počtu 
povolených dnů na několik úseků v období uvedeném v bodu 2 při zachování povoleného 
počtu vstupů podle bodu 3.
Počet povolených dnů pobytu se zapisuje mezi slova „DÉLKA POBYTU“ a slovo „DNŮ“ 
dvěma číslicemi, z nichž první je nula v případě, že počet dnů je menší než 10.
Nejvyšší počet dnů, který může být v tomto poli zapsán, je 90 dnů.
Pokud je doba platnosti víza delší než šest měsíců, činí doba pobytů 90 dnů během 
jakéhokoliv období 180 dnů.
5. Pole „UDĚLENO V ... DNE...“
Toto pole uvádí název příslušného místa, kde se nachází vydávající orgán. Za slovo „DNE“ 
se zapíše datum udělení víza.
Datum udělení víza se zapisuje stejným způsobem jako datum uvedené v bodu 2.
6. Pole „ČÍSLO CESTOVNÍHO PASU“:
V tomto poli je uvedeno číslo cestovního dokladu, k němuž je připojen vízový štítek.
V případě, že je osoba, jíž je vízum uděleno, zapsána v cestovním pasu manžela nebo 
manželky, rodiče nebo poručníka či opatrovníka, uvede se číslo cestovního pasu dané 
osoby.
Pokud není cestovní doklad žadatele uznáván vydávajícím členským státem, použije se 
k připojení vízového štítku jednotný vzor samostatného formuláře pro připojení víza.
Při připojování vízového štítku na samostatný formulář pro připojení víza je číslem, které se 
vpisuje do tohoto pole namísto čísla cestovního pasu, číslo vytištěné na formuláři skládající 
se ze šesti číslic.
7. Pole „DRUH VÍZA“:
Pro usnadnění práce kontrolních orgánů je v tomto poli pomocí písmen A, C a D upřesněn 
druh víza:

A : letištní průjezdní vízum (vymezené v čl. 2 odst. 5 tohoto 
nařízení)

C : vízum (vymezené v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení)

D : dlouhodobé vízum

8. Pole „PŘÍJMENÍ A JMÉNO“:
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První slovo v poli „příjmení“, za nímž následuje první slovo v poli „jméno“ uvedené 
v cestovním dokladu držitele víza, se zapíší v tomto pořadí. Vydávající orgán ověří, zda 
příjmení a jméno, které je uvedeno v cestovním dokladu a které je nutno zapsat do tohoto 
pole a do strojově čitelné zóny, souhlasí s příjmením a jménem uvedeným v žádosti 
o udělení víza. Jestliže je počet písmen v příjmení nebo jménu vyšší než počet příslušných 
políček, nahradí se písmena, pro něž nejsou políčka, tečkou (.).
9. a) Povinné údaje, které musí být doplněny v oddíle „POZNÁMKY“
– v případě víza uděleného podle článku 8 jménem jiného členského státu se doplní tato 
poznámka: „R/[kód zastupovaného členského státu]“,
– v případě víza uděleného za účelem průjezdu je třeba doplnit tuto poznámku: 
„PRŮJEZD“,
– pokud jsou všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení o VIS zaregistrovány ve 
Vízovém informačním systému, doplní se tato poznámka: „VIS“,
– pokud jsou ve Vízovém informačním systému zaregistrovány pouze údaje uvedené v čl. 5 
odst. 1 písm. a) a b), zatímco údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c) nebyly odebrány, neboť 
odebrání otisků prstů nebylo v dotyčné oblasti povinné: „VIS 0“.
b) Oddíl „POZNÁMKY“ pro vnitrostátní údaje
Tento oddíl také obsahuje poznámky v jazyce členského státu udělujícího vízum, týkající se 
vnitrostátních předpisů. V těchto poznámkách se však nesmějí opakovat povinné údaje 
uvedené v bodě 1.
c) Místo pro fotografii
Barevnou fotografii držitele víza je nutno vložit do prostoru vyhrazeného k tomuto účelu.
Při začleňování fotografie do vízového štítku musí být dodržena tato pravidla:
Velikost hlavy od brady po temeno musí činit 70 % až 80 % vertikálního rozměru fotografie.
Minimální požadavky na rozlišení jsou:
– pro skenování 300 pixelů na palec (ppi), bez komprese,
– pro barevný tisk fotografie 720 obrazových bodů na palec (dpi).
10. Strojově čitelná zóna
Tento oddíl sestává ze dvou řádků po 36 znacích (OCR B-10 cpi).
První řádek: 36 znaků (povinné)

Pozice Počet 
znaků

Obsah pole Specifikace

1-2 2 Druh 
dokladu

První znak: V

Druhý znak: kód udávající typ víza (A, C nebo D) 

3-5 3 Vydávající 
stát

Písmenný 3znakový kód ICAO: BEL, CHE, CZE, 
DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, 
LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, 
SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR
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6-36 31 Příjmení 
a jméno

Příjmení je třeba oddělit od křestních jmen 2 
symboly (<<); jednotlivé složky jména by měly být 
odděleny jedním symbolem (<); nevyužité místo by 
mělo být vyplněno symbolem <

Druhý řádek: 36 znaků (povinné)

Pozice Počet znaků Obsah pole Specifikace

1 9 Číslo víza Jedná se o číslo vytištěné v pravém horním 
rohu štítku

10 1 Kontrolní znak Tento znak je výsledkem složitého propočtu, 
vychází z předchozí oblasti podle algoritmu 
stanoveného ICAO

11 3 Státní příslušnost 
žadatele

Písmenné kódování podle 3znakových kódů 
ICA.

14 6 Datum narození Podle schématu rrmmdd, kdy:
rr = rok (povinný údaj)
mm = měsíc, pokud je znám, jinak <<
dd = den, pokud je znám, jinak <<

20 1 Kontrolní znak Tento znak je výsledkem složitého propočtu, 
vychází z předchozí oblasti podle algoritmu 
stanoveného ICAO

21 1 Pohlaví F = ženské,

M = mužské,
< = nespecifikováno

22 6 Datum skončení 
platnosti víza

Podle schématu rrmmdd bez zástupných 
znaků

28 1 Kontrolní znak Tento znak je výsledkem složitého propočtu, 
vychází z předchozí oblasti podle algoritmu 
stanoveného ICAO

29 1 Územní platnost a) V případě víz s omezenou územní 
platností vložte písmeno T
b) V případě jednotných víz vložte zástupný 
znak <

30 1 Počet vstupů 1, 2 nebo M

31 2 Délka pobytu a) Krátkodobý pobyt: počet dní by se měl 
zanést do vizuálně čitelné zóny
b) Dlouhodobý pobyt: <<

33 4 Začátek platnosti Struktura je mmdd bez zástupného znaku
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Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Příloha V b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Vb
PŘIPOJENÍ VÍZOVÉHO ŠTÍTKU
1. Vízový štítek se připojí na první stranu cestovního dokladu, na níž nejsou žádné záznamy 
nebo otisky razítek kromě razítka označujícího, že žádost je přípustná.
2. Štítek je třeba přesně srovnat s okraji stránky cestovního dokladu a vlepit pokud možno 
co nejblíže k jeho okrajům. Strojově čitelná zóna štítku je zarovnaná k okraji strany.
3. Otisk razítka orgánů, které vízum udělily, se vyznačuje do oddílu „POZNÁMKY“ tak, aby 
otisk na stránce cestovního dokladu přesahoval vízový štítek.
4. V případě, že je nutné obejít se bez vyplnění zóny, která se bude elektronicky skenovat, 
může být razítko vyznačeno do této zóny, která se tak stane nepoužitelnou. Velikost a obsah 
razítka, které má být použito, stanoví vnitrostátní předpisy členského státu.
5. Aby se zamezilo opakovanému používání vízového štítku připojeného na samostatný 
formulář pro připojení víza, bude úřední razítko vydávajících orgánů otisknuto vpravo 
a bude spojovat štítek a formulář tak, aby se zachovala čitelnost polí a poznámek 
a nezasahovalo přitom do strojově čitelné zóny.
6. Prodloužení víza podle článku 33 tohoto nařízení má formu vízového štítku. Na vízový 
štítek bude otisknuto úřední razítko vydávajících orgánů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Příloha V c (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Vc
ČÁST 1
Pravidla pro udělování víz na hranicích projíždějícím námořníkům, na které se vztahuje 
vízová povinnost
Tato pravidla se týkají výměny informací mezi příslušnými orgány členských států, pokud 
jde o projíždějící námořníky, na které se vztahuje vízová povinnost. Je-li vízum uděleno na 
hranicích na základě vyměněných informací, nese odpovědnost členský stát, který vízum 
uděluje.
Pro účely těchto pravidel se rozumí:
„přístavem členského státu“ přístav, který tvoří vnější hranici členského státu;
„letištěm členského státu“ letiště, které tvoří vnější hranici členského státu.
I. Nalodění na loď, která kotví nebo je očekávána v přístavu členského státu (vstup na 
území členských států)
– rejdařská společnost nebo její zástupce uvědomí příslušné orgány v přístavu členského 
státu, ve kterém loď kotví nebo je očekávána, o vstupu námořníků, na které se vztahuje 
vízová povinnost, přes letiště členského státu, přes pozemní nebo mořskou hranici 
členského státu. Rejdařská společnost nebo její zástupce se za tyto námořníky zaručí v tom 
smyslu, že veškeré náklady na pobyt a v případě potřeby i na repatriaci těchto námořníků 
uhradí rejdařská společnost,
– zmíněné příslušné orgány co nejrychleji ověří správnost údajů poskytnutých rejdařskou 
společností nebo jejím zástupcem a přezkoumají, zda byly splněny další podmínky pro vstup 
na území členských států. Ověří se také trasa cesty na území členských států, např. na 
základě letenek a jízdenek,
– jestliže mají námořníci na území členského státu vstoupit přes letiště členského státu, 
příslušné orgány v přístavu členského státu uvědomí příslušné orgány na vstupním letišti 
členského státu prostřednictvím řádně vyplněného formuláře pro projíždějící námořníky, 
na které se vztahuje vízová povinnost (podle části 2), zaslaného faxem, elektronickou poštou 
nebo jinými prostředky, o výsledcích tohoto ověření a uvedou, zda lze na základě těchto 
výsledků v zásadě udělit na hranicích vízum. Jestliže mají námořníci vstoupit přes pozemní 
nebo námořní hranici, jsou příslušné orgány na hraničním přechodu, přes který dotyčný 
námořník vstupuje na území členských států, informovány stejným postupem,
–je-li výsledek ověření dostupných údajů kladný a odpovídá-li zjevně prohlášení nebo 
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dokladům námořníka, mohou příslušné orgány na vstupním nebo výstupním letišti 
členského státu udělit na hranicích vízum povolující pobyt na dobu nutnou pro účel 
průjezdu. V těchto případech se dále do cestovního dokladu výše uvedeného námořníka 
vyznačí vstupní nebo výstupní razítko členského státu a cestovní doklad se tomuto 
námořníkovi předá.
II. Ukončení služby na lodi, která vplula do přístavu členského státu (opuštění území 
členských států)
– rejdařská společnost nebo její zástupce uvědomí příslušné orgány v uvedeném přístavu 
vstupu členského státu o tom, že námořníci, na které se vztahuje vízová povinnost, ukončili 
službu a opustí území členských států přes letiště členského státu, pozemní nebo mořskou 
hranici členského státu. Rejdařská společnost nebo její zástupce se za tyto námořníky 
zaručí v tom smyslu, že veškeré náklady na pobyt a v případě potřeby i na repatriaci těchto 
námořníků uhradí rejdařská společnost,
– uvedené příslušné orgány co nejrychleji ověří správnost údajů poskytnutých rejdařskou 
společností nebo jejím zástupcem a přezkoumají, zda byly splněny další podmínky pro vstup 
na území členských států. Ověří se také trasa cesty na území členských států, např. na 
základě letenek a jízdenek,
– je-li výsledek ověření dostupných údajů kladný, mohou příslušné orgány udělit vízum 
povolující pobyt na dobu nutnou pro účel průjezdu.
III. Přestup z lodi, která vplula do přístavu členského státu, na jinou loď
– rejdařská společnost nebo její zástupce uvědomí příslušné orgány v tomto přístavu vstupu 
členského státu o tom, že námořníci, na které se vztahuje vízová povinnost, ukončili službu 
a opustí území členských států přes jiný přístav členského státu. Rejdařská společnost nebo 
její zástupce se za tyto námořníky zaručí v tom smyslu, že veškeré náklady na pobyt a 
v případě potřeby i na repatriaci těchto námořníků uhradí rejdařská společnost,
– uvedené příslušné orgány co nejrychleji ověří správnost údajů poskytnutých rejdařskou 
společností nebo jejím zástupcem a přezkoumají, zda byly splněny další podmínky pro vstup 
na území členských států. Za účelem tohoto přezkoumání se obrátí na příslušné orgány 
v přístavu členského státu, z něhož námořníci odplují z území členských států. Ověří se, zda 
loď, na kterou námořníci nastupují, se v přístavu již nachází nebo je tam očekávána. Ověří 
se také trasa cesty na území členských států,
– je-li výsledek ověření dostupných údajů kladný, mohou příslušné orgány udělit vízum 
povolující pobyt na dobu nutnou pro účel průjezdu.
ČÁST 2
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PODROBNÝ POPIS FORMULÁŘE
Body 1-4: totožnost námořníka
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(1) A. Příjmení

B. Jméno(a):

C. Státní příslušnost

D. Hodnost/služební 
stupeň:

(2) A. Místo narození

B. Datum narození

(3) A. Číslo pasu

B. Datum vydání

C. Doba platnosti:

(4) A. Číslo námořnické knížky

B. Datum vydání

C. Doba platnosti:

K bodům 3 a 4: v závislosti na státní příslušnosti námořníka a členském státu, na jehož 
území dotyčný námořník vstupuje, mohou být pro účely zjištění totožnosti použity cestovní 
doklad nebo námořnická knížka.
Body 5-8: zástupce rejdařské společnosti a dotyčná loď

(5) Jméno zástupce rejdařské společnosti (jednotlivec nebo společnost zastupující na 
místě vlastníka lodi ve všech věcech týkajících se povinností vlastníka lodi ohledně 
vybavení lodi) v bodě 5A a telefonní číslo (a další kontaktní údaje, např. číslo faxu, 
e-mailová adresa) v bodě 5B

(6) A. Jméno plavidla

B. Číslo IMO (toto číslo tvoří 7 číslic a je známo také jako „Lloydovo číslo“)

C. Vlajka (pod níž obchodní loď pluje)

(7) A. Datum připlutí lodi

B. Původ (přístav) lodi

Písmeno „A“ odkazuje na datum připlutí lodi do přístavu, ve kterém se námořník 
naloďuje.

(8) A. Datum odplutí lodi

B. Místo určení lodi (další přístav)

K bodům 7A a 8A: vyznačují dobu, po kterou může námořník cestovat, aby se mohl nalodit.
Přitom je třeba zohlednit, že na trasu mohou mít vliv vnější, neočekávané překážky, jako 
jsou bouře, havárie atd.
Body 9-12: účel námořníkovy cesty a jeho cíl
(9) Výrazem „konečný cíl“ se rozumí cíl námořníkovy cesty. To může být buď přístav, 
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v němž se má námořník nalodit, nebo země, do níž směřuje po ukončení služby.
(10) Důvody žádosti
(a) V případě nalodění je konečným cílem přístav, v němž se má námořník nalodit.
(b) V případě přestupu na jinou loď v rámci území členských států je to také přístav, v němž 
se má námořník nalodit. Přestup na loď mimo území členských států se považuje za 
ukončení služby.
(c) K ukončení služby může dojít z různých důvodů, jako je skončení smlouvy, pracovní 
úraz, neodkladné rodinné důvody atd.
(11) dopravní prostředek
Seznam dopravních prostředků, které projíždějící námořník, na nějž se vztahuje vízová 
povinnost, použil na území členských států k dosažení svého konečného cíle. Ve formuláři 
jsou uvedeny tyto tři možnosti:
(a) osobní automobil (nebo autobus);
(b) vlak;
(c) letadlo.
(12) Datum příjezdu (na území členských států)
Týká se především námořníka na prvním letišti členského státu nebo hraničním přechodu 
(protože se nemusí vždy jednat o letiště) na vnějších hranicích, přes který chce vstoupit na 
území členských států.
Datum průjezdu
Jedná se o datum, kdy se námořník vylodí v přístavu na území členských států a směřuje do 
dalšího přístavu, který se rovněž nachází na území členských států.
Datum odjezdu
Jedná se o datum vylodění námořníka v přístavu na území členských států za účelem 
přestupu na jinou loď v přístavu, který se nachází mimo území členských států, nebo datum 
vylodění námořníka v přístavu na území členských států za účelem návratu do místa 
bydliště (mimo území členských států).
Po určení tří dopravních prostředků je rovněž třeba uvést dostupné údaje o těchto 
prostředcích:
(a) automobil, autobus: registrační číslo;
(b) vlak: název, číslo, atd.;
(c) údaje o letu: datum, čas, číslo.
(13) Formální prohlášení podepsané zástupcem rejdařské společnosti nebo vlastníkem lodi 
potvrzující jeho odpovědnost za pobyt a v nezbytných případech za náklady na repatriaci 
námořníka.

Or. en
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha VIII – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi musí být předloženy následující 
údaje ve lhůtě stanovené v článku 44 za 
využití společných šablon poskytnutých 
Komisí a tyto údaje musí být případně 
rozčleněny podle občanství žadatele, jak je 
uvedeno v šablonách:

2. Komisi musí být předloženy následující 
údaje ve lhůtě stanovené v článku 44 za 
využití společných šablon poskytnutých 
Komisí a tyto údaje musí být rozčleněny 
podle občanství žadatele, jak je uvedeno 
v šablonách:

Or. en

Odůvodnění

Z právních předpisů by mělo být jasné, které statistické údaje mají být shromažďovány. Toto 
rozhodnutí by se nemělo nechat na Komisi, když jde o přípravu šablony, pro niž se nepoužije 
žádný další rozhodovací postup. V legislativním textu by tudíž neměl zůstat žádný prostor pro 
libovůli.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha VIII – odst. 2 – odrážka 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

počet udělených víz s omezenou územní 
platností rozčleněných podle důvodu jejich 
udělení (viz čl. 22 odst. 1 a 3 a čl. 33 
odst. 3),

počet udělených víz s omezenou územní 
platností rozčleněných podle důvodu jejich 
udělení (viz čl. 22 odst. 1, v tomto případě 
dále rozčleněných podle tří rozdílných 
důvodů – humanitárních důvodů, 
národních zájmů, jakož i mezinárodních 
závazků, a 3 a čl. 33 odst. 3),

Or. en

Odůvodnění

Abychom získali lepší obrázek ohledně vydávání víz s omezenou územní platností, je nutné mít 
statistiky nejen v souhrnné formě, ale odděleně pro všechny tři důvody.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Tento návrh zprávy je výsledkem pečlivého přípravného procesu. Na jejím vzniku se podíleli 
stínoví zpravodajové a další poslanci na základě představení pracovního dokumentu 
k dotyčnému návrhu ve výboru LIBE dne 5. března 2015, podklady k jejímu vypracování 
byly získány i během veřejného slyšení o balíčku opatření týkajících se víz konaného dne 
17. června a během zjišťovacích misí u konzulátů. Ke zprávě přispěly i nejrůznější zúčastněné 
strany včetně zástupců velké řady členských států, ale i oddělení Komise a jednotlivci, kteří 
zpravodaje upozornili na specifické problémy týkající se stávajícího vízového kodexu. 
Zpravodajovi tyto příspěvky velmi pomohly, a proto by rád poděkoval všem, kteří se 
do vypracování zprávy zapojili.

V následujících několika odstavcích představuje své názory na dotyčný návrh a uvádí důvody, 
které jej vedly k předložení hlavních pozměňovacích návrhů.

K návrhu obecně

Jak je uvedeno v pracovním dokumentu, zpravodaj dotyčný návrh a koncepci, na níž se 
zakládá, vítá. Souhlasí s tím, že na tuto problematiku je třeba nahlížet z širšího hlediska 
a uznat nutnost toho, aby EU jako celek usnadnila zákonné způsoby cestování na své území, 
přičemž je však zároveň nutné zachovat stejné velmi vysoké standardy týkající se zajištění 
veřejné bezpečnosti a předcházení nelegální migraci. Zpravodaj proto plně podporuje 
navrhovaná procesní zjednodušení. K těmto zjednodušením patří například zrušení pravidla, 
podle něhož musí každý žadatel předložit svou žádost osobně, ale i jasnější požadavky, co se 
týče nezbytných dokladů, kratší lhůty či zavedení možnosti vést s žadateli pohovor pomocí 
prostředků moderní komunikace. 

V odpovědi na kritiku, že by tato navrhovaná zjednodušení mohla vést k bezpečnostním 
problémům, zpravodaj důrazně uvádí, že jejich cílem je reagovat na časté stížnosti ohledně 
těžkopádnosti stávajících postupů. Dotyčná zjednodušení by v žádném případě nevedla 
ke změně věcných kritérií a podmínek pro posuzování žádostí o udělení víz. Předmětem 
změny je způsob, jakým lze požádat o víza, a nikoli kritéria, která je třeba splnit, aby mohlo 
být vízum vydáno.

Ke konkrétním aspektům

Ačkoli zpravodaj do značné míry souhlasí s přístupem Komise, domnívá se, že k řadě bodů je 
třeba předložit pozměňovací návrhy.

V zájmu další modernizace postupu zpravodaj navrhuje, aby žadatelé měli vždy k dispozici 
i elektronickou verzi žádosti, aby ti, kteří nechtějí žádost vyplňovat ručně, ji mohli vyplnit 
elektronicky (čl. 11 odst. 2). Kromě toho by konzuláty měly mít možnost přijímat on-line 
žádosti (čl. 8 odst. 6a). Přestože se jedná o nepatrné změny, měly by být vnímány jako krok 
k dosažení dlouhodobého cíle, kterým je modernější postup vyřizování žádostí o víza.

V souvislosti se samotným postupem se zpravodaj domnívá, že některé návrhy je třeba dále 
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posílit. Žadatelé by měli mít například možnost předložit svou žádost devět měsíců 
před zahájením plánované cesty namísto navrhovaných šesti měsíců. Zpravodaj se domnívá, 
že tato lhůta lépe odpovídá současným modelům cestování, zejména proto, že mezinárodní 
letenky zakoupené v předstihu jsou výrazně levnější (čl. 8 odst. 1). 

Stejně jako Komise se zpravodaj domnívá, že z častějšího udělování víz pro více vstupů 
s delší dobou platnosti cestujícím s dobrými úmysly mají prospěch nejen tito cestující, ale 
i konzuláty. Po celosvětovém zavedení Vízového informačního systému (VIS) je načase 
vytěžit z jeho stále častějšího využívání. Zpravodaj proto plně podporuje ustanovení týkající 
se udělování víz pro více stupňů pravidelným cestujícím zaregistrovaným v systému VIS. 
Zpravodaj nicméně navrhuje vymezit tuto skupinu cestujících o něco pružněji, a to zahrnutím 
státních příslušníků třetích zemí, kteří zákonným způsobem využili dvě předchozí víza 
v uplynulých 18 měsících, namísto uplynulých 12 měsíců. Toto o něco delší období by 
zahrnulo situace, kdy lidé cestují každý rok do EU, avšak nečiní tak nezbytně v rámci 
dvanáctiměsíčního období (čl. 2 bod 9).

Co se týče udílení „humanitárních víz“, zpravodaj souhlasí s tím, že vízový kodex nemůže 
sám o sobě vyřešit stávající problémy, s nimiž se potýkají lidé žádající o mezinárodní 
ochranu. Na druhou stranu je pevně přesvědčen, že zavedení bezpečných a legálních způsobů 
vstupu osob prchajících před pronásledováním na území EU je nutností a že vydávání 
schengenských víz je jedním ze způsobů řešení. Ve svém návrhu zprávy zvolil zpravodaj 
opatrný a z právního hlediska správný přístup založený na posílení a rozvinutí stávajících 
ustanovení. Základní myšlenkou, která stojí za pozměňovacími návrhy k bodu odůvodnění 6a, 
b a k článkům 1, 6, 19 a 22, je poskytnout zaměstnancům konzulátů větší prostor k zohlednění 
potřeb ochrany a připomenout mezinárodní závazky, které členské státy přijaly. 

Řada individuálních stížností napadla skutečnost, že byla odmítána víza občanům třetích 
zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů EU a chtějí obdržet vízum, aby je navštívili. 
Současná situace je složitá z právního hlediska (vzhledem ke konkrétním ustanovením 
směrnice o volném pohybu č. 2004/38, která poskytuje rodinným příslušníků, když se na ně 
vztahuje, právo na víza) a spíše netransparentní (jelikož konkrétní ustanovení v tomto ohledu 
jsou zatím uvedena jen v příručce, ale ne v samotném vízovém kodexu). Množství stížností 
na to, že konzuláty neuplatňují tato ustanovení správně, tedy není překvapivé. Zpravodaj 
uznává, že se Komise ve svém návrhu snaží řešit tento problém i případ „blízkých 
příbuzných“ a situace, které nejsou směrnicí pokryty. Zpravodaj tyto návrhy plně podporuje, 
avšak je přesvědčen, že jsou potřebná jistá další ustanovení. Mezi ně patří ustanovení 
k zajištění přístupu na konzulát pro rodinné příslušníky, od nichž nemůže být vyžadován 
poplatek za vízum pro více vstupů, za vydání víza na hranici a při odmítnutí. Odmítnutí 
vízum udělit rodinným příslušníkům musí být odůvodněno podrobněji tak, aby se dané osobě 
umožnilo odmítnutí lépe pochopit (Čl. 18 odst. 3 písm. a).

Zpravodaj ve stejném duchu navrhuje řadu vyjasnění týkajících se postupu odvolání a nové 
ustanovení, podle nějž musí všechny konzuláty poskytovat možnost podat stížnost. 
Dostupnost této možnosti představuje praxi řádné správy a je to rovněž důležité pro image 
členských států a EU. Většina konzulátů již tuto možnost nejspíše má, nicméně zpravodaj si 
přeje, aby byla zahrnuta i v kodexu. Kromě toho by řádně zorganizovaný systém pro 
vyřizování stížností mohl snížit počet formálních odvolání, která pro konzuláty představují 
nadbytečnou pracovní zátěž a jsou často podávána jen proto, že předtím nebyl správně 
pochopen některý procedurální aspekt.
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Tudíž by se mělo dále zlepšit informování žadatelů o víza a veřejnosti. Zpravodaj navrhuje 
přidat k seznamu záležitostí, o nichž mají být žadatelé a veřejnost informováni, některé body. 
Zpravodaj dále navrhuje, aby internetové stránky o Schengenských vízech (které Parlament 
dlouho žádá) byly dostupné minimálně v jazycích OSN, jelikož ty jsou pravděpodobně 
nejužitečnější pro velké počty žadatelů o víza (čl. 45).

Pokud jde o organizaci konzulátů, hlavní znepokojení je způsobeno spoluprací s externími 
poskytovateli služeb. Zpravodaj uznává, že administrativy členských států musí operovat 
s omezenými rozpočty a rovněž vidí výhodu spolupráce s externími poskytovateli služeb. 
Zároveň jsou však úkoly svěřené externím poskytovatelům služeb veřejnými úkoly, 
a rozhodnutí o spolupráci s externím poskytovatelem služeb by se tudíž mělo přijmout pouze 
v případech, kdy se jiné možnosti ukázaly jako neproveditelné. Outsourcing by neměl být 
první volbou. Zpravodaj tudíž navrhuje přepracovat článek 38, ve kterém se řeší hodnocení 
vhodnosti používání externích poskytovatelů služeb. Mělo by se posílit monitorování 
externích poskytovatelů služeb a Komise potřebuje být lépe informována o spolupráci 
s externími poskytovateli služeb tak, aby mohla správně zhodnotit provádění právních 
ustanovení na základě, na němž je to dnes obtížné, ne-li nemožné (čl. 41 odst. 12).

V dlouhodobém výhledu bychom neměli ztrácet ze zřetele cíl, kdy bude Schengenská víza 
řešit jediný úřad v kterékoli třetí zemi a členské státy a EU mu budou poskytovat potřebné 
zdroje. Současná situace je často absurdní, neboť se vynakládá značné množství energie 
na regulaci a správu konceptu „odpovědného členského státu“. Je potřeba přijmout veškerá 
opatření, jež povedou k tomuto dlouhodobému cíli. Zpravodaj tudíž podporuje návrhy 
na tzv. povinné zastoupení, avšak navrhuje k nim dále přidat kritéria založená na vzdálenosti, 
aby se ještě více snížila zátěž pro žadatele. Kromě toho by měly být zachovány současné 
volitelné formy spolupráce mezi členskými státy (společná umístění, společná střediska pro 
podávání žádostí), jelikož jejich zrušení by vyslalo špatný signál. Dále zpravodaj navrhuje 
nový článek o „střediscích pro schengenská víza“, což je myšlenka, kterou Komise uvádí 
v bodech odůvodnění, avšak dále nerozvádí.

Pokud jde o institucionální záležitosti, zpravodaj by rád zmínil návrh Komise zrušit řadu 
současných příloh kodexu a přijmout ustanovení dnes zahrnutá v těchto přílohách později, 
jako prováděcí akty. To je z pohledu zpravodaje nepřijatelné, neboť tento přístup by omezil 
úlohu zákonodárce. 

Další znepokojení vyvolává příručka, neboli „praktické pokyny“ pro zaměstnance konzulátů, 
jež má být podle Komise přijata prostřednictvím prováděcích aktů, jak je tomu dnes. 
Takzvané „praktické příručky“ se staly standardním prvkem mnoha legislativních nástrojů 
vztahujících se k hranicím a vízům (Hraniční kodex, Eurosur), avšak bývají přijímány 
s různou právní formou (doporučení, rozhodnutí). Nesou s sebou neodmyslitelné riziko 
pokusů „přepisovat právní předpisy“, přidávat k nim nové prvky a snižovat důležitost 
základních právních předpisů tím, že jsou jediným dokumentem, který je k dispozici 
pracovníkům přímo na místě. S ohledem na současnou příručku, která ke kodexu vskutku 
přidává nové prvky a umožňuje výjimky, by nejlepším způsobem k tomu, aby zaměstnanci 
konzulátů měli k dispozici společné a harmonizované „praktické pokyny“, pokud jde o právní 
jistotu a operační zásady, bylo přijmout tyto pokyny jako akt v přenesené působnosti, který 
bude doplňovat vízový kodex.


